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 דקות 45 -משך השיעור 

 ג-מתאים לכיתות א

 בזבוז המזון בארץ ובעולם ודרכי פתרון.אובדן המזון ולהכיר לילדים את בעיית  :מטרת המפגש

 

  -ההקדמ

למזון אשר היה מיועד למאכל אדם ומסיבות שונות התקלקל או לא נאכל על ידי  יםמתייחסובזבוז מזון אובדן מזון 

 האדם. 

ועד לשלב  הייצור, האחסון מתרחש בכל שלבי אספקת המזון, החל משלביה בדן מזוןואמקובל להפריד בין 

 המתרחש משלב השיווק ואילך, בעיקר על ידי הצרכנים. ובזבוז מזוןהאריזה, 

בשלבי הגידול ) הליכי הייצורתבשלבים הראשונים של  תמתרחש מרבית הבעיהבמדינות בעלות הכנסה נמוכה, 

 לאחר שלב הרכישה.  תמתרחש מרבית הבעיה ,ואילו במדינות מפותחות (בשדה, האחסון והעיבוד

 .הופך לפסולת מבלי שנוצל לאחר שנרכש (בממוצע לנפש לשנהמזון )ק"ג  100-מעל ל

 על מנת שנעביר את המסר בצורה ממוקדת. נאמר בזבוז מזון בלבדבעת ההסבר לתלמידים,  -שימו לב

 

 : כותרת 1שקף 

 בזבוז מזון.  -ואחת מאתנואנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מעניין וחשוב שנוגע לכל אחד 

 מה זה אומר לכם?  -בזבוז מזון 

 

 : מה זה בזבוז מזון?2שקף 

מידי שנה כשליש מסך המזון המיוצר בעולם מושלך לפח. דבר הגורם להשלכות שליליות על החברה, הכלכלה 

 והסביבה. 

 -לים )מסיבות שונות דויכבר בשלבי הגידול, לעיתים כבר בשדה החקלאי מחליט לזרוק חלק מהג מזון נזרק

 אצלנו בבית.  -לעיתים חלק מהמזון מתקלקל, נרקב או פג תוקף ו  -'...(, בחנויות עצמן וות, איכותיות וכיכלכל

 

 :3שקף 

 ? מזוןמתי בפעם האחרונה יצא לכם לזרוק  -שאלה לילדים 

מזון כלשהו לפח. זה המקום לתת לילדים לחשוב ולשתף באיזה מקומות יצא להם לראות או לזרוק בעצמם 

אולי חלק מהכריך, אולי אוכל מארוחת הצהריים, אולי פרי שנרקב במקרר, אולי ראו את אחד מבני הבית זורק 

 '... ואוכל שלא נאכל וכ

 זו בעיה מאוד נפוצה בארץ ובעולם. בזבוז מזון אחרי השיתופים נסביר להם ש

 

 מהשדה לצלחת :4שקף 

 ד שהוא הגיע אלינו לצלחת. בואו נכיר את התהליך שהמזון עשה ע

 אפשר לעבור על התמונות בשקף ולהסביר מה רואים. *

 מי גידל פעם בבית ירק/פרי/צמח תבלין? 

, להשקות, לדשן ורק אז מבצעים את את האדמה חרושלקודם כל להכין את הקרקע,  ךכדי לגדל גידול צרי

ים שיש באדמה. כשהוא מספיק גדול ומוכן הזריעה או השתילה. כשהגידול גדל באדמה הוא צורך מים ומינרל

 החקלאי קוטף אותו. לפעמים הוא לא נראה מספיק טוב וכבר בשלב הזה נזרק. 

 

 



 

 -כדי לייצר מזון נוסף )לדוגמא  -לפעמים עוברים תהליכי עיבוד  ,הגידולים הבשלים נאספים ומוסעים למפעל

יוסיפו חומרים נוספים ויהפכו אותה ללחם או אם קצרנו חיטה, במפעל יהפכו אותה לקמח ע"י מכונות ואז 

 עוגה. 

 אנחנו קונים את המוצרים.מרקט ומסיעים שוב לחנות או לסופר, אורזים המוצר הסופיאת 

 

 

 :5שקף 

  !!כפי שציינו חלק גדול מהמזון שאנו קונים נזרק לפח. למעשה מחצית מהמזון מוצא את עצמו בפח

להמחיש להם ע"י כך שידמיינו את ארוחת עשר של כל ילדי אפשר להדגים לילדים מה זה חצי. 

 הכיתה/השכבה/בית הספר שפשוט לא נאכלת ונזרקת.

 

 

 ה הבעיה בבזבוז המזון?מ :6שקף 

 לכן יש לו מחיר סביבתי וכלכלי.וכפי שציינו, תהליך הגידול, השינוע, העיבוד והאריזה גוזל הרבה משאבי טבע 

ות ממה שהם צורכים. במילים אחרות, הם מנצלים את המשאבים של בעצם, אנשים יכולים להסתפק בפח

 הטבע ללא סיבה )כי בסוף האוכל לא נאכל אלא נזרק(.

 

 :7שקף 

להם. בואו נחשוב על התהליכים  ולהסתכל מה ההורים שמ -אפשר לבקש מהילדים להוציא את קופסת האוכל 

ולתאר את התהליך. להסביר את ההבדל בין  שהמוצרים עברו לפני שהגיעו לקופסא. אפשר לקחת מוצר אחד

גדלה בשדה, נקטפה, הוסעה לסופר/ירקן, נקנתה, הגיע אלינו למקרר בבית,  -חסה  -מוצרים שונים לדוגמא 

עבר תהליך הרבה יותר מורכב, ארוך וסביר להניח  -אם נחשוב על קורנפלקס  -נשטפה ולקופסה. לעומת זאת 

המחיר הסביבתי שלו יותר  - תהליך יותר ארוך ומורכבשהמזון עובר  ככלשלא נדע לספר את כל התהליך. 

 כבד.

 

 :8+9שקף 

 לעודד את הילדים להציע רעיונות לצמצום בזבוז מזון. ולהיעזר ברעיונות הכתובים.

 

 :10שקף 

אם זה אומר המה אתם רואים? בתמונה מוצגים פירות שלא נראים הכי יפה או מושלם.  -התבוננו בתמונה 

 לא טובים למאכל? מי היה מעדיף לאכול פרי אחר ולא כזה שנראה מכוער?שהם 

 

 :11שקף 

ב כשנעשה קניות נחפש את הפרי שנראה הכי יפה. אך זה לא ומכירים את הביטוי "לאכול עם העיניים"? לר

ר לאחד יש שיע ,אומר שהוא גם הכי טעים. כמו שאצלנו בכיתה יש הרבה ילדים וכל ילד נראה שונה ומיוחד

אך זה לא  .גם בטבע ובעולם הצומח, יש גידולים שנראים שונה אחד מהשני ,בצבע אחד ולשני בצבע אחר

לפעמים הם יהיו אפילו יותר טעימים. אני מזמינה אתכם בפעם הבאה שיוצא  ,אומר שזה לא בסדר. להיפך

. תהיו השיקול הסביבתי" להפעיל שיקול נוסף והוא םלבחור/לאכול עם הלב ולא עם העיניילכם לבחור פרי "

 אתם אלה שמצילים את הפירות והירקות שלא הכי הכי יפים. 

 

 ההשפעה הסביבתית שלי :12 שקף

 לבזבז פחות מזון ולעזור לסביבה. -כל אחד מאתנו יכול לעזור 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : פעילות מסכמת13שקף 

  מזון(:הבאות )או להכין פעילות אחרת בנושא בזבוז פעילויות הניתן לבחור אחת מ

להפסיק לזרוק מזון. הילדים יכולים לחבר סלוגנים, שקוראת עם הילדים אמנה להכין  הכנת אמנה: .1

 להעביר את המסר לשאר בני המשפחה. -והכי חשובלכתוב על מגנטים, לתלות על המקרר בבית 

ושככל הנראה  ביתבלבקש מהילדים להביא פירות או ירקות קצת ישנים שיש  הכנת סלט פירות: .2

 גדול וטעים.  טולהכין יחד סל ייזרקו לפח

ציוד נדרש: קרש חיתוך, סכין, קערה גדולה וכף הגשה. להכין את הילדים מראש להגיע עם כלים רב 

 פעמיים לשיעור )קערה וכף/כפית(.

 ושככל הנראה ייזרקו לפח ביתבלבקש מהילדים להביא ירקות קצת ישנים שיש  החמצת ירקות: .3

 א: כרוב, פלפלים מתוקים, גזרים וכו'( ולהחמיץ אותם יחד בשיעור.)לדוגמ

צנצנת בשימוש חוזר לכל  קערה גדולה, כף הגשה/מלקחיים, ,תמיסת מלח מוכנה מראש ציוד נדרש:

 , טוש לכתיבת השם על הצנצנת/מדבקות שם.ילד

. כשהמלח נמס כף מלח על כל כוס מים חמים 1מכינים תמיסת מי מלח ביחס של  עיקרון הכבישה:

-שימו לבלגמרי והתמיסה מתקררת יוצקים אותה לצנצנת עם הירקות עד השפה וסוגרים היטב )

הירקות מוכנים וזהו! (. לכן לא כדאי למלא תמיסה עד הסוף התסיסה גורמת למים לנזול החוצה

 לאכילה אחרי שבוע.
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